Definitieve jaarafrekening 2012
Uitleg berekening onderdeel A van Bijlage A
Voorbeeld berekening Zvw-bijdrage

Nominale bijdrage € 107,58 x aantal maanden x aantal personen			

€

1.290,96

Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage € 11.000,00 x 7,10%			

€

781,00

Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage € 39.064,00 x 5,00% 			

€

1.953,20

Inkomensafhankelijke AWBZ-bijdrage (incl.

de heffingskortingen) € 33.863,00 x 12,15% 		

€

3.382,35

Subtotaal			

€

7.407,51

Woonlandfactor: 0,5000				
Totaal verschuldigde Zvw-bijdrage 0,5000 x € 7.407,51			

€

3.703,76

Let op! Het gaat hier om voorbeeld-bedragen en een voorbeeld-woonlandfactor!

Nominale bijdrage
Betaalde nominale bijdrage in
2012 voor uzelf en eventuele
meeverzekerden.
Inkomensafhankelijke
Zvw-bijdrage
Gehanteerde inkomen:
SVB en/of UWV-uitkeringen.

D.2601.0028.13.07

Inkomensafhankelijke
Zvw-bijdrage
Gehanteerde inkomen: bedrijfs
pensioenen / NINBI (Niet in
Nederland belastbaar inkomen).
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Inkomensafhankelijke
AWBZ-bijdrage
Gehanteerde inkomen mede
afhankelijk van uw aftrekposten
en/of negatief saldo eigen
woning. Maximale bedragen zie:
www.cvz.nl ‘Bijdragen Zvw & woonlandfactoren en heffingskortingen
2012’.
Heffingskortingen
De heffingskortingen zijn al van
de berekende bijdrage afgetrokken
(zie: www.cvz.nl ‘Bijdragen Zvw &
woonlandfactoren en heffingskortingen 2012’). De heffingskortingen zijn
op de jaarafrekening vermeld. In het
voorbeeld is de algemene heffingskorting van € 732,00 toegepast.

Subtotaal
Subtotaal = + + +
Als - kleiner is dan 0,
dan = 0.

-

Woonlandfactor
Correctiefactor voor het woonland.
Zie www.cvz.nl ‘Bijdragen Zvw &
woonlandfactoren en heffings
kortingen 2012’.
Totaal verschuldigde
Zvw-bijdrage
Totaal verschuldigde
Zvw-bijdrage = x

Vaak gestelde vragen en antwoorden
De basisgegevens op de jaarafrekening kloppen niet. Wat kan ik hiertegen doen?
Als de gegevens waarop uw jaarafrekening is gebaseerd niet correct zijn of niet compleet, dan kan het CVZ uw
jaarafrekening herzien. Stuurt u in dat geval uw bezwaarschrift naar het:
College voor zorgverzekeringen
Afdeling Verzekering Burgers
Team Bezwaar
Postbus 320
1110 AH Diemen
Om uw bezwaar te kunnen afhandelen heeft het CVZ bewijsstukken nodig, zoals een jaaropgaaf. U kunt die meesturen
met uw bezwaarschrift.

Waarom betaal ik AWBZ-premie terwijl ik geen gebruik van AWBZ-zorg kan maken?
U betaalt geen AWBZ-premie, u betaalt een verdragsbijdrage. Op grond van verdragsregels hebt u recht op medische
zorg in uw woonland voor rekening van Nederland. U betaalt hiervoor aan het CVZ de verdragsbijdrage (Zvw-bijdrage,
of ook wel buitenlandbijdrage).
In Nederland is de dekking voor medische zorg verdeeld over twee verzekeringen: de Zvw en de AWBZ. De hoogte
van de verdragsbijdrage is afgeleid van de premies die gelden voor deze twee verzekeringen. Het CVZ berekent deze
afzonderlijk, omdat er verschillende percentages gelden. Verder past het CVZ de zogenoemde woonlandfactor toe.
Hierdoor staat uw bijdrage beter in verhouding tot de kosten voor medische zorg in uw woonland.
Voor alle duidelijkheid: buiten Nederland kunt u geen AWBZ-zorg krijgen. Echter, als u tijdelijk in Nederland verblijft,
kunt u wél aanspraak maken op AWBZ-zorg.

Kan ik het bedrag van de definitieve jaarafrekening in termijnen betalen?
Dat kan. Bij een betalingsregeling gelden de volgende uitgangspunten:
• het minimum termijnbedrag is € 50,-;
• het maximum aantal termijnen is 12 maanden bij een hoofdsom tot en met € 2.400,-;
• het maximum aantal termijnen is 24 maanden bij een hoofdsom groter dan € 2.400,-.
• in individuele gevallen kan een betalingsregeling worden afgesproken over een periode langer dan 12 of 24
termijnen.
Voor een betalingsregeling is het noodzakelijk dat u een automatische incasso afgeeft aan het CVZ. Wilt u een
betalingsregeling treffen, neemt u dan telefonisch contact op met het CVZ: +31 (0) 20 797 8380.

Waarom komen de inhoudingen van mijn (jaaropgave) pensioenfonds niet overeen met die van de definitieve jaarafrekening?
Misschien heeft uw pensioenfonds of uitkeringsinstantie aan de Belastingdienst afgedragen, terwijl u de Zvw-bijdrage
aan het CVZ verschuldigd was. Dit kunt u zien op uw loonstroken. In dat geval kunt u de inkomensafhankelijke bijdrage
Zvw terugvragen bij de Belastingdienst. Uw verzoek kunt u indienen bij:
Belastingdienst/Rivierenland, afdeling EBV/EPV, postbus 7030, 6503 GM Nijmegen.
Op www.belastingdienst.nl/zvw staat meer informatie over de teruggaaf van inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
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